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Öz

Felsefe, başlangıcından beri, insan varlığının sadece imkânlarını veya
zenginliğini değil fakat daha ziyade içinde yer aldığı imkânsızlıklarla dolu yaşam
sahnesini ve bu sahnenin yoksunluk şartlarını daha iyi bir dünya adına eleştirerek
sorgulayan bir araştırma alanı olmuştur. Bununla birlikte günümüzün temel bir
fenomeni olarak küreselleşme, küresel kültür ve bağlantılı bir şekilde kültürel çeşitlilik
söylemleri başlığı altında, istesek de istemesek de hem bir öznesi hem de bir nesnesi
hâline geldiğimiz modern dünyada, felsefenin son derece önemli bir yönünün, çağın
eleştirisi işlevinin, giderek gözlerden kaybolmaya başladığını saptamak mümkündür.
Bu çalışmada, kültür kavramı hakkında kısa bir analiz sunarak gerçekte öyle olmasa
da küresel süreçlerin bir getirisi neticesinde tek bir anlama gelecek şekilde anlaşılan ve
farklılıkların silindiği bir anlatı olarak takdim edilen kültürel çeşitlilik konusunu ele
almaktayız. Amacımız, Platon felsefesinin klasik değil, fakat moda da sayılamayacak
bir “tema”sını, Sokratik eleştiri yöntemini mevcut problemler ağına eklemlemeyi
deneyerek günümüz dünyasında felsefenin yerine getirebileceği eleştiri işlevini yeniden
düşünmeyi önermektir.
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nırların ortadan kalktığı şiarıyla belirginlik kazanan ve kendisine içkin olan homojenleşme yaklaşımını kültürel çeşitliliğe yöneltmiş ve nihâyetinde savlarının tam da
aksi yönde, bunları devre dışı bırakmaya ayarlanmış bir deus ex machina hikâyesine
çevrilmiştir. Durum böyle olunca kadim mânâsı bakımından dâima bir eleştiriyle
yani tamamlanmışlığın değil, tamamlanmamışlığın saptanması cihetine yönelerek
“eros”un eleştiri okuyla işleyen felsefe, kendi kıvrımlarına kapanarak teknik bir kültürel işlem sorununa dönüşmüştür. Oysa felsefe, başlangıcından beri, insan varlığının sadece imkânlarını veya zenginliğini değil fakat daha ziyade içinde yer aldığı
imkânsızlıklarla dolu yaşam sahnesini ve bu sahnenin yoksunluk şartlarını daha
iyi bir dünya adına eleştirerek sorgulayan bir araştırma alanı olagelmiştir. Bununla
birlikte günümüzün temel bir fenomeni olarak yukarıda kısaca bahsedilen küreselleşme, küresel kültür ve bağlantılı bir şekilde kültürel çeşitlilik söylemleri başlığı
altında, istesek de istemesek de hem bir öznesi hem de bir nesnesi hâline geldiğimiz modern dünyada, felsefenin son derece önemli bir yönünün, çağın eleştirisi
işlevinin, giderek gözlerden kaybolmaya başladığını saptamak mümkündür. Bu çalışmada, kültür kavramı hakkında kısa bir analiz sunarak gerçekte fikren öyle olmasa da küresel süreçlerin bir getirisi neticesinde tek bir anlama gelecek şekilde idrâk
edilen ve farklılıkların silindiği bir anlatı olarak takdim edilen “kültürel çeşitlilik”
konusunu, çeşitlilik ile “birlikte yaşama” problemi ekseninde ele almaktayız. Amacımız, Platon felsefesinin klasik değil, fakat moda da sayılamayacak bir “tema”sını,
Sokratik eleştiri yöntemini mevcut problemler ağına eklemlemeyi deneyerek günümüz dünyasında felsefenin yerine getirebileceği eleştiri işlevini yeniden düşünmeyi önermektir. Açılırsa Cicero’dan beri, beşerî düzlemde ‘düşünme kuvveti’nin
işlenmesi (cultura animi) anlamında kullanılan “kültür”1 ve bağlı olarak “kültürel
çeşitlilik” ifadelerindeki temel unsur, düşünme kuvvetine bırakılan fikirler (yani
tohumlar) kadar fikirlerin mahalli olan melekenin de (yani tarlanın) barındırdığı
imkânlardır. Şu hâlde günümüzün temel meselelerinden biri olan ‘kültürel çeşitlilik
içinde birlikte ancak farklılıklara alan açacak şekilde yaşama imkânı’ndan felsefenin
eleştiri cihetini dikkate alarak bahsetmek, düşünme kuvvetinin edindiği fikirlerin,
birbirleriyle uyum veya âhenk içerisinde yaşayabilmesi meselesine bir çözüm üretebilmek ile mümkün görünmektedir. Ancak burada vurgulanması gereken husus,
felsefenin eleştirel görevinin ihmâl edilmesinin, düşünme kuvvetinin, küresel bir
dünyada zımnî olmayı da aşarak kendiliğinden bir işleyiş çerçevesinde ve sözde
bir âhenk uğruna farklı fikirleri kapatma veya gidermeye doğru evrilmesine neden
olduğudur. Dolayısıyla farklı fikirlerin (mümkün) aynılığını ve farklılığını kucaklayacak bir şekilde düşünme kuvvetinin çalıştırılması, kültürel çeşitlilik mahallinin
sine qua non bir unsuru olarak çeşitlilik ekseninde birlikte yaşamaktan, şu veya bu
‘dünya-görüsü’nün (Weltanschauung) değil, ilgili tüm ‘görü’lerin muhâfaza edilerek
birlikteliğinin kurulması ve bu birlikteliğin sürdürülmesi problemini anlamlandırabilmekten geçmektedir.
1

Terimin etimolojik kökeni ve kavramsal gelişimi için bkz., Williams, 2007: 105-112.
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kendinden geçerek sızıp kalmıştır. Şölene aslen davet edilmeyen ama dilenmek
için orada bulunan (“ihtiyaç” mefhumunun kendisinde kişiselleştirildiği ilâhe olan)
Penia ise Poros’tan faydalanmayı düşünerek onun yanına uzanmış ve bu birliktelikten “aşk”a (eros) gebe kalmıştır. Bu nedenle Aphrodite’nin doğduğu vakitlerde ana
rahmine düştüğü için “aşk” her daim “güzel(lik)”in (kalos) takipçisi olmuştur. Ancak “aşk”, yeşerdiği mekân (Penia, yani “ihtiyaç”) itibarıyla hiçbir zaman güzel(liğ)
i aslen elde edememiş, yeşermesine imkân tanıyan tohum (Poros, yani “istikâmet”)
itibarıyla da sevdasından bir türlü vazgeçmemiştir (Symposion, 203b – 203e). Sokrates şöyle nakleder:
Ne bir ölümsüz olarak doğmuştur ne de bir ölümlü; ama ne zaman bolluk
bereket görse aynı gün bir bakarsın yaşar ve gelişip serpilir, bir bakarsın
ölür gider. Sonra babasının doğası sayesinde yeniden hayata döner, ama elde
ettiği şey boyuna kayıp gider elinden. Sonuçta Aşk hiçbir zaman yoksulluğa
düşmez ya da varlık içinde yüzmez (Symposion, 203e).

Anlaşılacağı üzere Symposion diyalogu, okuyanlarına,4 “aşk” vasıtasıyla insanın tarihini anlatmaktadır. Ontolojik açıdan bakıldığında “aşk” üzerinden geliştirilen bu çözümleme, insanın bir yanıyla ‘varlık’ta durduğunu ancak bir yanıyla da
sürekli bir biçimde ‘yokluk’u kucakladığını göstermektedir. Bu nedenle insan, ne
aslen ‘varlık’ta ne de aslen ‘yokluk’ta, var-yok ‘ara’sı ortak bir mahalde bulunup hem
‘varlık’tan hem de ‘yokluk’tan pay almaktadır. Sokrates’e “aşk” hakkındaki sırlardan
bahseden bilge kadın Diotima, “bu mitosta insanı doğasında taşıdığı özellikler açısından ifade ederken vurguyu öncelikle ‘yoksunluk’tan yana koyar:”
(…) söylencedeki kişileştirilmiş eros öncelikle “yoksundur” ve ancak bu durumunun farkına varır ise babasından gelen bereket ve bolluk içeren maharet ve özelliklerini bu yoksunluğu giderebilmek için ortaya çıkarması
mümkün olmaktadır. Bu bakımdan eros, insana hem ait olduğu yoksunluk
ve özlem hem de düşkün olduğu güzellik açısından doğasının en önemli
özelliğini kazandırır. Dahası eros hem yoksunluk ve özlem olarak dert, hem
de aynı zamanda iyi (agathon) ve güzele (kalos) yönelerek bu derdin çaresi
olması anlamında dermandır. Burada, eros’un insanı, sahip olduğu birbirine
karşıt her iki özellik bağlamında nasıl uyumlu kıldığını görmek önemlidir.
Eros insana ne doğrudan güzel olanı (kalon) ve iyi olanı (agathon) verir, ne de
onu tümüyle yoksunluktan ve özlem duymadan kurtarır. Sağladığı yalnızca,
insanı çaresizliğinin (penia sözcüğünün anlamında yatan) yegâne çaresine
(poros sözcüğünün sahip olduğu) yönlendirmek sûretiyle, onun doğasında
çatışma halindeki her iki unsuru uyum içinde bütünleştirebilmesi imkânıdır.
Bunun da ancak eros’un güzele (kalos) ve iyiye (agathon) yönelmesi ile mümkün olduğu açıktır (Haşlakoğlu, 2016: 36).
4

Bu noktada “okumak” kelimesinin, günümüzde neredeyse unutulmuş olsa da “çağırmak” ve “davet
etmek” anlamlarına geldiğini hatırlamak gerekmektedir. Bu nedenle sonradan da netleşeceği üzere
ancak davete kulak kesilenler okuyabilir.
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Hegel’in bu eserine göndermeler ve ilgili değiniler için “Ege, 2005: 116-125”ten yararlanılmıştır.
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rıdan kuşatan “bilge (sophos)” bir karakterdir. Çoğunlukla Platon metinlerindeki bu
karakter “Sokrates”6 ile temsil edilir.
Delphoi Tapınağı kâhini, Sokrates’in insanların en bilgesi olduğunu söylemiştir. “Bu bilgiyi alan Sokrates önce şüpheye düşer, çünkü hiçbir şey bilmediğini” sanmaktadır, oysa “Tanrı yalan söylemeyeceği için, kâhinin sözlerinin doğruluğundan kuşkuya kapılmamak durumundadır. Böylece söz konusu kehanetin
çözülmesi gereken bir bilmece olduğunu düşünerek” adı bilgeye çıkmış herkesi
‘sınama’dan (Türkçedeki bir diğer deyişle ‘yoklama’dan) geçirir. Politikacıları, ozanları, zanaatkârları, bilgelikle ilgisi olup olabilecek herkesi sorguya çeker. Bu sorgulamalar ona, hemen herkesin bir şey bildiğini sandığını, ama gerçekte bildiklerini
haklılaştıramadıklarını gösterir (Dorion, 2005: 41-43). Felsefî olarak bakıldığında,
Sokrates’in yönettiği bu eleştirel süreç, aslında bilgi sahibi olma yoluna girebilmenin, bir diğer ifadeyle “belirli türden bir bilgiye -bir şeyin ne olduğunun bilgisinegötüren” bir araştırma yolunun baş koşuludur (Kuçuradi, 2006: 260). Ana hatlarıyla
verildiğinde ve bir bütün olarak değerlendirildiğinde, özel bir araştırma ve yönlendirme metodu olarak gelişen Sokratik ‘sınama’nın iki boyutu bulunmaktadır.
Bu irdeleme tarzı ilk veçhesi bakımından belirli bir konuda bilgi sahibi olduğunu
zanneden birine, ustaca sorgulamalarla aslında bilgisiz olduğunu veya yanlış bildiğini göstermeye hizmet eder. Bilgi sahibi olduğunu sanan bir kişinin savlarının
eleştirel bir sınamaya tabi tutulması anlamına gelen bu yol, bilgisizliğin farkına
varılmasını sağlayan çeşitli tekniklerden oluşur. Bu açıdan Sokrates’in, belirli bir
konuda tartışılırken genelde, “kendisine ait hiçbir bilgi aktarmayıp sadece sorduğu
sorularla muhatabının başlangıçta öne sürmüş olduğu” tanım, hipotez veya görüşleri, “ihtiva ettiği birtakım tutarsızlıkları, çelişkileri gözler önüne sermek suretiyle
çürüttüğü” kabul edilir (Cevizci, 2006: 96). Bu çürütme girişimi, aporia denilen
çıkmazı oluşturur. Versenyi’nin de vurguladığı üzere Sokrates için herhangi bir insanı “bilgiye ulaşmaya yönelik kendi araştırmasına başlatmanın yolu, ona bir dizi
sanı ve bu sanılarla birlikte gelen bir güven duygusu kazandırmak değil ancak bunun tam karşıtıdır: Onun bilgisizliğinin ayırdında olmasını sağlamak.” (Versenyi,
1995: 156). Konuyla ilgili son derece tipik bir metin olan Menon’da, diyalogun da
6

Tarihsel bir kişi olarak Sokrates hakkındaki bilgimiz ana hatlarıyla Aristophanes, Ksenophanes
ve Platon metinlerine dayanır. Devletine bağlı bir oyun yazarı olan Aristophanes, Sokrates’i
zaman zaman doğa konularıyla da ilgilenen ve öğrencilerinden para alan bir sofist olarak tasvir
eder. Bu Sokrates, günümüzde neredeyse unutulmuştur ve Ksenophanes ile Platon’daki Sokrates
figürlerinden temel birtakım farklılıklar gösterir. Ancak bu son ikisindeki Sokrates de çoğu zaman
aynı özelliklere sahip değildir. Örneğin ilkindeki Sokrates ahlâkla ilgili bir konuda hiçbir zaman
“bilgizlik ilanı”nda bulunmazken ikincisindeki Sokrates, genelde en önemli konularda bilgisizliğini
ilan etmekten çekinmez; ilkinde Sokrates ironiye pek başvurmazken ikincisinde, neredeyse ironi ile
özdeşleşir; Platon’da tanrısal bir misyon dolayımında felsefeye gönül veren Sokrates, Ksenophanes’de
böyle bir misyon yüklenmez (Dorion, 2005: 93-96). Ancak bu çalışmada “Sokrates” ile örneklenen
karakter, tarihî bir şahıs olarak “Sokrates” değil; Platon diyaloglarının sahnesinde bir “karakter”
olarak karşımıza çıkan “Sokrates”tir. Bu notun ayrıntıları ve çalışmamız açısından önemi aşağıda
kısmen ele alınacaktır.
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7

Yine benzer bir diyalog olan Euthyphron’un sonunda Sokrates “bütün umutlarım boşa çıktı” derken
Euthyphron bir işini bahane edip kaçar (Euthyphron, 15d – 16a).
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ğiştiren prizmatik araçlarda (periakteon) olduğu gibi, kendi etrafında dönerek, oluştan (genesis) varlığa (to on) doğru yönelir; öyle ki asıl ışığın olduğu
aydınlık yere kendisini yükseltmeyi başarsın ve böylece bakışını hakîkatin
üzerinde odaklamak suretiyle onu müşâhede etsin (Politeia, 518 c-d).

Mesele, Symposion’da, Alkibiades’e Sokrates’in felsefe yolunda gerçekten
neyi araması gerektiğini öğütlediği sözlerle daha da netleşir. Bu metinde Alkibiades, erdemli bir insan olmak için kendisini tam olarak Sokrates’e teslim etmek
istediğini belirttiğinde Sokrates şu sözleri sarf eder: “Sevgili Alkibiades, aslında
sen hiç de aptal birine benzemiyorsun; tabii eğer benim hakkımda söylediklerin
gerçekten doğruysa ve bende senin daha iyi bir adam olmana yardım edecek bir
kuvvet (dunamis) varsa (…). Ama ey kutlu adam, iyice düşün de bir hiç olduğum
kaçmasın gözünden. Bilirsin, ancak gözlerimizin feri sönmeye yüz tuttuğunda keskin bakmaya başlar akıl gözümüz” (Symposion, 218d – 219a).
Anlaşılacağı üzere Sokrates’in, benim aslında bir hiç oluşumu gözden kaçırıyor olmayasın yolundaki beyanı, Theaitetos’daki benden hiçbir şey öğrenmedikleri
de açıktır şeklindeki beyanıyla tam bir uygunluk içindedir. Bu açıdan Platon diyaloglarında Sokrates’in yerine getirdiği sınama, asıl zemini itibarıyla kişiye dışsal
olanların irdelenmesiyle değil, kişide içsel ama saklı olarak bulunanların açığa çıkarılmasıyla mümkün olmaktadır. Platon’un kullandığı “aletheia” kavramının da saklı
olanın açılarak hakîkate temas edilmesi anlamına geldiği düşünüldüğünde Sokrates, muhatabının oluştan varlığa doğru yönelmesinde yani hakîkate veya bilgiye,
‘kendini tanıma’ya ulaşmasında, muhatabında bir görme gücü meydana getirmek
yerine, zaten onda bulunan gücü/kuvveti, ustalığı sayesinde kullanmaktadır (Politeia, 518b ve sonrası).

4. Genel Bir Değerlendirme
İçinde yaşadığımız çağ, bilinmektedir ki bir yönüyle insanlığın en üst ideallerinin sürekli bir biçimde dile getirildiği ancak ne yazık ki karşıt bir yönüyle de bu
ideallerin sürekli çiğnendiği bir dönemdir. Bu süreçte karşılaşılan en temel problemlerden biri ise farklı dayanakları zemin alan ideallerin birbiriyle çatışmasıdır.
Şu hâlde idealler (yani fikirler dizgesi) kültürün bir unsuruysa çeşitlilik içerisinde
birlikte yaşama meselesine dair yukarıda geliştirilen çözümleme, yaşanılan problemlere nasıl bir çıkış kapısı aralayacaktır?
İlk olarak belirtmek gerekir ki burada çözümlenmeye çalışıldığı şekliyle
“kültür” kavramının esas unsurlarından biri kabul edilen “çiftçi”nin felsefî mütekabili olan “Sokrates modeli”, beşer düzlemindeki faaliyetlerin, nihayete ermiş gibi
kabul edilmesine yönelik bir karşı çıkıştır. Diğer bir deyişle bu model, beşerin sürekli bir değişim içerisinde olduğu fikrinden hareketle beşerî ürünlerin her zaman
yeni bir eleştirinin konusu yapılabileceğine dikkat çekmekte; bu durumda da bengî
bir sınama önermektedir. Hâl böyle olunca birer kişi olarak herkesin, çeşitlilikleri
Dört Öge-Yıl: 7 Sayı: 14 Aralık 2018

840
ve Madalya
(1319-1320),
10 Hanedân-ı
Nişân ve İmtiyâz
Madalyası
kucaklayacak
tarzda
ve birlikte
yaşamak Osmâni
adına kendisine
sorması
gereken (1311köklü
1334),
17 Teba-yı
Altın İmtiyâz
Madalyası
bir soru
gündeme
gelir:Şâhâne
Ürün Mecîdî
toplamaEsâmî
değil,(1321-1332),
daha ürüne 30
dönüşme
söz konusuyken
(1309-1320),
40 Madalya
(1899-1902)
Defterleri.
bile acaba
kendimizi
eleştirelEsâmî
bir sınama
sürecine
bırakmaya razı olabilir miyiz?
Eleştirel
sürecin
“felsefe”
denilen
disiplin
tarafından
yürütülmesi
İngiliz Ulusal Arşivi: FO 195/1720; FO 195/1883; FO 195/1477;
FO gerektiği
195/1368;merkeze
FO 195/
alındığında
aslında
bu soruya
yanıt vermek
de kolay
Lyotard’ın
farklı
1932; FO
195/1976;
FO 195/1305,
FO pek
195/1369;
FOdeğildir.
195/ 1448;
FO 195/1306;
bir bağlamda
sarf ettiği aşağıdaki sözler, felsefeyle yakından ilgili olsun olmasın
FO 195/ 1545.
herkesin, konumuz bağlamındaki serzenişlerini net bir biçimde özetlemektedir:
Amerikan Misyoner Arşivi: 640, 641, 642, 643,644, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 654,

655,
661, 66
2, 663.sorular
Reeller.
Siz660,
filozoflar,
yanıtsız
ve de hâlâ felsefî adını hak etmeleri için de yanıtsız
kalması
gereken
sorular
soruyorsunuz.
Çözülmüş bir sorun, sizin için
Sâlnameler: Salname-i Vilâyet-i Haleb:
1320.
yalnızca teknik bir sorun. Daha doğrusu, teknik bir sorunmuş. Ve de felsefî
Şer’îyye Sicili: 23 Recep 1293- 25 Şaban 1296 tarihli Urfa Şer’îyye Sicili
zannedilmiş. Çözümü olanaksız gibi duran ve anlayış gücüyle fethedilmeye
Şanlıurfa,
Yukarı
Köyü yöneliyorsunuz.
saha araştırması.
direnen
birTelfidan
başka soruya
Veya ki bu da aynı kapıya çıkar soeğer ilk Mehmet
soru çözülmüşse,
sorunun Mor
yanlışSalkımlı
kurulmuş
Adıvar, nuçta,
H. E. (2005).
Kalpaklıhemen
G. T. (Haz..),
Ev.olduğunu
İstanbul: Özgür
ilân
ediyorsunuz.
Böylece
kendinize,
tekniğin
çözdüğünü
sanaraktan
aslında
Yayınları.
hatalı bir şekilde ele aldığı sorunu çözümsüz, yani doğru kurulmuş [bien posé]
Bayraktar, H. (2007). Tanzimattan Cumhuriyet’e Urfa Elazığ: Fırat Üniversitesi Ortadoğu
konumda tutma ayrıcalığını atfediyorsunuz. Bir çözüm, sizin için bir yanılAraştırmaları Merkezi.
sama, varlığa borçlu olduğumuz saygıda bir kusur, ya da onunki gibi birşey.
Bingöl, Dilerim
S. (2005).
Osmanlı
Reform
ve Cerîde-yi[şüpheciliğin]
Mehâkim’deki Üst
sabrınız
uzunMahkemelerinde
ömürlü olur. Daima
bu inançsızlığın
Mahkeme
Kararları.
Tarih IncelemeleriYalnız,
Dergisi,
(19), 19-38. [kararsızlıkta]
yardımıyla
ayakta kalabiliyorsunuz.
buXX
çözümsüzlükte
okuyucuyu
bunalttığınıza
şaşmayınKentleri’nin
(Lyotard, 2001:
73-84).
Çadırcı,direttikçe
M. (1997).
Tanzimat
Döneminde Anadolu
Sosyal
ve Ekonomik Yapısı.
Ankara: TTK.

Bu soruya geliştirilmeye çalışılan irdeleme bağlamında verilebilecek bir

Deringil,
S. (2002).modeli”nin
İktidarın Sembolleri
ve İdeoloji
II. Abdülhamit
Dönemi ( bağlamlarındaki
1876-1909) (Çev.
yanıt, “Sokrates
gerek “ironi”
gerekse
de “doğurtma”
G.
Ç.
Güven).
İstanbul:
YKY.
ustalık üzerinden hedefinin, insanın temel bir gereksinimi olan “eğitim” ile ilgili

olmasıAliye
hususudur.
Platon’un
Politeia
diyalogunda
belirtildiği üzere
Fatma
Hanım. Felsefenin
(1995). Ahmed
Cevdet Paşa
ve zamanı.
İstanbul:da
Bedir.
8
aslında kişiyi
eğitme
(paideia)
yolu
olduğu
veİmge.
eğitimin de günüFoucault,
M. (2006).
Deliliğin
Tarihi
( Çev.
M. A.anlaşıldığında
Kılıçbay). Ankara:

müzdeki düşünüş bağlamında “hayat boyu” yürünen bir yola9 işaret ettiği merkeze
alındığında beşerin yaşamı, cevabı verilmiş/verilebilmiş veya verilmemiş/verilemeKenanoğlu,
M. M.
(2007).
Nizâmiye mahkemeleri.
Islâm Ansiklopedisi,
miş sorulardan
çok
bir soru-cevap
oyunudur. Herakleitos’un
birXXXIII,
vecizesi185-188.
ile belirKodaman,
B.
(1987).
II.
Abdülhamid
Devri
Doğu
Anadolu
Politikası.
Ankara:
Türk
Kültürünü
tildiğinde de “[b]ütün yollarını yürüsen bile ruhun sınırlarına ulaşamazsın, öylesine
Araştırma
derindir
ruhunEnstitüsü.
(psukhe) logos’u.”10
Ginzburg, C. (2011). Peynir ve kurtlar (Çev. A. Gür). İstanbul: Metis.

Kürkçüoğlu,
C.olarak
(2008).kültür
Şanlıurfa
1850-1950.
Şanlıurfa:
ŞURKAV.
İkinci
ürününün
taşlaşması
şeklinde
tarif edilebilecek ve yuka-

Nicault,
C. (2001).
Kudüs
1850-1948
(Çev. E. S.karşı
Vali).çıkış,
İstanbul:
İletişim.
rıda önerilen
model
üzerinden
geliştirilen
aslında,
sadece tohum/fikir,

tarla/düşünme
kültürel süreçlere
tüm
bileşenlerin
Ortaylı,
İ. (1983).kuvveti
Osmanlıdeğil,
imparatorluğu’nun
En Uzungiren
Yüzyılı.
İstanbul:
Hil. sürekli bir

biçimde yoklanmasını
getirir
ve tarih
bağlamında
mutlak
bir kişi veya şahıs
Seyitdanlıoğlu,
M. (1996).
Tanzimat
Devri’nde
Meclis-içiftçinin
vâlâ. Ankara:
TTK.
Tanpınar, H. (2001). XIX. Asırda Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
8
9

Konu ile ilgili bkz., Kuçuradi, 2006: 259-267.
Eğitime yönelik bu tür bir idrâkın köklerini Savunma’da son derece güzel bir şekilde Sokrates
şöyle özetler:
“Bu dünyada
olduğuTürkiye’nin
gibi ölümdenTarihi
sonra da
orada
kişileri sınayarak
ve
Zürcher,
E. (1999).
Modernleşen
(Çev.
Y.karşılaşacağım
S. Gönen). İstanbul:
İletişim
soruşturarak
Yayınları. sanki buradaymışım gibi devam edeceğim işime, bakarsınız biri bilgedir; öbürü öyle
olmadığı hâlde kendini bilge zannediyordur (…). Oradakilerle tartışmak, bir araya gelmek ve onları
sınamak ne tarif edilmez bir mutluluk olurdu!” (Sokrates’in Savunması, 41 a-d).
10 Çeviri için bkz., Herakleitos, 2009: 119.

Urfa. (1984). Yurt Ansiklopedisi, X, 7367-7389.
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olarak görülmesini de engeller. Yukarıda bir notta dikkat çekilen bir husus burada
açılırsa, Platon diyaloglarındaki “Sokrates”i adeta bir sahne figürü olarak ele aldığımızda, “Sokrates”in gerçekten tarihî bir sahsı canlandırıp canlandırmadığı sorusu
mesele olmaktan çıkarak diğer bir ifadeyle de çiftçinin yaşanılan an itibarıyla kim
olduğu sorusu gündemden düşerek bambaşka bir mesele, Platon diyaloglarında
“sophos” yani hikmet sahibi kişi rolünü oynayan karakterlerin çoğulluğu konusu gündeme gelir. Bu eksende diyalogların incelenmesi gösterecektir ki örneğin
Platon’un Parmenides metninde hikmet sahibi kişi rolünü “Parmenides” adlı karakter, Sophistes diyalogunda aynı vasfa sahip karakteri Elalı “Yabancı”, Timaios diyalogunda ise “Timaios” adı verilen karakter oynamaktadır. Böylece mesele, Platon
metinlerinde örnek gösterilen karakterin de şartlar gereği değişebilirliği olmaktadır.
Yine sözgelimi Parmenides diyalogunda, ilk olarak olgunluğunun doruğunda olan
Parmenides (“sophos” karakteri), henüz yeni yetme bir genç olan Sokrates tarafından öğrencisi Zenon’a (yani Parmenides’e “aşk” üzerinden bağlanan “philosophos”
karakteri)11 sorular sorulması yönüyle sınanır. Ancak metnin devamında bu sefer Sokrates, Parmenides tarafından sorgulanır. Metindeki sorgulamanın neticesi
ise aslında Sokrates’in sınanmasından önce Parmenides’in ona yönelik övgüsünde
kendini gösterir: “Tartışmalardaki gücünle gerçekten hayran olunacak birisin.”12
Bu konudaki misalleri çoğaltmak mümkündür.13 Bununla birlikte meselede dikkat
edilmesi gereken husus, karakterlerin yaş itibarıyla değil, sahip oldukları imkân ve
bu imkânı fiil hâline döndürebilmeleri bakımından farklı rollere bürünmeleridir.
Platon diyaloglarında asıl önemli olan husus da bu şekilde Latince “persona” kavramının, hem bir “maske” hem de bir maske(nin) taşıyıcısı olan “kişi/şahıs” olarak çifte
anlamı gereğince toplum içinde sergilediğimiz roller değil, bu rolleri sergilerken
sahip olduğumuz vasıflar minvalinde okunabilmektedir.
Meseleye bu iki başlık açısından yaklaşıldığında kültürel bir çeşitlilik içerisinde birlikte yaşamanın imkân dâhilinde olabilmesi için hem sınayan konumundaki kişilerin hem de sınanan rolündeki kişilerin eleştirilebilirliği gündeme
gelmekte; böylece de verilmesi gereken karar, insan olarak konumumuz ne olursa
olsun sahip olduğumuz fikirlerin ve fikrî ürünlerin sınırlanabilmesi hususunda düğümlenmektedir. Tekrar felsefe ve tarihine bakıldığında “Sokratik model”de karşımıza çıkan sürekli ve aktif bir didikleme etkinliğinin, Nietzsche’nin kullandığı bir
metafora başvurulursa aslında ‘çekiçle felsefe yapma’nın, diğer bir deyişle içinde
bulunduğumuz sahne nasıl şekillenirse şekillensin eleştirel düşünüşü bırakmama11 Zenon, bu metinde, Parmenides’in doğumunu (gignomai) sağladığı bir çocuk (paidikos) olarak
tasvir edilir (Parmenides, 127 b-c).

12 Platon, Parmenides, 130a.
13 Timaios diyalogunda, Sokrates’e hazırlanan şölende Kritias, içlerindeki en iyi astronom ve “bütünün
tabiatı” hakkında en çok bilgi sahibi olan Timaios’un, “âlem”in (kosmos) “meydana getirilişi”nden
başlayarak sözü insanın “tabiat”ı ile tamama erdireceğini belirtir. Bu durumda, her ikisinin de
bilgelik vasfına sahip olduğu ileri sürülse de metinde Sokrates önünde söz söyleyen Timaios’dur
(Timaios, 27 a-b).
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